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Анотація. Розглянуто основні теоретичні за-
сади формування фінансових стратегій забезпе-
чення конкурентоспроможності підприємства, 
механізмів їх реалізації та складових, що дозво-
лило запропонувати авторський підхід до фор-
мування портфеля фінансових стратегій забез-
печення конкурентоспроможності підприємств 
на основі мультимодульного методу. 

Аннотация. Рассмотрены основные теоре-
тические основы формирования финансовых 
стратегий обеспечения конкурентоспособно-
сти предприятия, механизмов их реализации 
и составляющих, что позволило предложить 
авторский подход к формированию портфеля 
финансовых стратегий обеспечения конкурен-
тоспособности предприятий на основе муль-
тимодульного метода.

Постановка проблеми. Ключовою рисою су-
часного економічного простору України є висока 
динаміка всіх економічних процесів, що супро-
воджують коливання масштабів та видів діяль-
ності підприємств, ускладнення їх економічних 
зв’язків, зміни попиту і цін на продукцію, потре-
би в основних і оборотних засобах, поява нових 
ринків, ослаблення регулюючого впливу держа-
ви й соціальна спрямованість. Зумовлені вказа-
ними чинниками невизначеність майбутнього 
пов’язана із суттєвими загрозами та ризиками. 
За таких обставин, забезпечення конкуренто-
спроможності стало необхідною умовою ви-
живання для будь-якого економічного суб’єкта. 
Процес забезпечення конкурентоспроможності 
є невід’ємним етапом стратегічного управління 
підприємством та пов’язаний з вирішенням про-
блеми найшвидшого досягнення запланованих 
результатів в умовах мінливого внутрішнього се-
редовища і ситуації на ринку. У цьому випадку 
досягнення мети стає результатом, а стратегія – 
інструментарієм цього процесу. Тому особливої 
актуальності набуває формування та відбір стра-
тегій, завданнями яких є перспективне бачення 
умов функціонування, позиціонування підпри-
ємства на ринку, що дозволяє не тільки вжити 
заходів щодо усунення небажаних наслідків або 
зведення їх до мінімуму, але й отримати з ситу-
ації певні вигоди. Фінансова стратегія – це один 

із найважливіших інструментів управління кон-
курентоспроможністю підприємства [2]. Значи-
мість фінансової стратегії, з одного боку, полягає 
в тому, що саме через фінансові показники відо-
бражаються всі види діяльності підприємства, 
здійснюється балансування функцій, задач та їх 
підпорядкованість основним його цілям. З іншо-
го – фінанси є фундаментом для розробки інших 
стратегій, оскільки фінансові ресурси є одним з 
найважливіших обмежень щодо масштабу, ризи-
ків та напрямів діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблематика сутності фінансової стратегії, про-
цесу її формування та оцінки у контексті забез-
печення конкурентоспроможності підприємств 
розглядалась зарубіжними та вітчизняними вче-
ними: І. Балабановим, І. Бланком, В. Герасимчу-
ком, І.  Герчиковою, М. Міллером, Л. Павловою, 
В. Пономаренком, В. Пріваловим, О. Пушкарем, 
О. Стояновою, А. Томпсоном, Е. А. Уткіним, 
З. Е. Шершньовою, О. Шереметом. Проведений 
аналіз наукових публікацій, переконує, що сучас-
на наукова думка запропонувала значний спектр 
фінансових стратегій забезпечення конкуренто-
спроможності підприємства, зокрема за розроб-
ками І. Ансофа, П. Друкера, Ф. Котлера, М. Маліка, 
М. Портера, П. Саблука, П. Стецюка, А.-А. Томсо-
на і А.-Дж. Стрікленда, Г. Азоєва, проте жодна з 
них не є універсальною, має свої недоліки і не 
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відображає повністю всієї глибини проблеми 
забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємства в умовах кризових деформацій сучасного 
економічного простору, його нових викликів та 
запитів.

Метою статті є визначення основних теоре-
тичних засад формування фінансових стратегій 
забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємства, механізму їх реалізації та складових, під 
дією факторів внутрішнього і зовнішнього серед-
овища ведення бізнесу з урахуванням особливос-
тей сучасного розвитку економічного простору 
та розробити авторські пропозиції щодо форму-
вання портфеля фінансових стратегій забезпе-
чення конкурентоспроможності підприємств на 
основі мультимодульного методу, що дозволяє 
підвищити ефективність функціонування під-
приємства і поліпшити його конкурентне стано-
вище на ринку.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Конкурентоспроможність підприємства є 
однією з найважливіших категорій ринкової еко-
номіки і характеризує можливість і ефективність 
адаптації підприємства до умов зовнішнього се-
редовища. Конкурентоспроможність переважно 
окреслюють як здатність витримати конкурен-
цію з аналогічними об’єктами на конкретному 
ринку. Однак для розгляду проблем забезпечен-
ня конкурентоспроможності підприємств тако-
го визначення недостатньо. Знання економічної 
природи конкуренції, основних економічних 
законів функціонування ринкових відносин, на-
укових підходів, принципів і методів, розуміння 
конкурентних ситуацій на ринку, розроблення 
методик оцінки конкурентоспроможності під-
приємства є необхідним науковим підґрунтям 
для системи забезпечення конкурентоспромож-
ності підприємства. Адже вітчизняні підприєм-
ства часто продукують конкурентоспроможну 
продукцію неконкурентоспроможними метода-
ми, які характеризуються високими енерго-, ма-
теріалозатратами і трудомісткістю, низькою за-
робітною платою, невисокими прибутками. Тому 
конкурентоспроможність підприємства варто 
розглядати як здатність генерувати прибуток на 
вкладений капітал не нижче від середньогалузе-
вих параметрів, тобто здатність функціонувати 
ефективно. Виходячи з цього постулату, біль-
шість наших підприємств виявляться неконку-
рентоспроможними.

За переконанням Р. Фатхутдінова «систе-
ма забезпечення конкурентоспроможності є 
методологією досягнення конкурентоспро-

можності кожного об’єкту» [27]. Тобто, роз-
глядаючи побудову системи забезпечення кон-
курентоспроможності доцільно розрізняти два 
рівні: 1) методологічний; 2)  практичний. Таким 
чином забезпечення конкурентоспроможності 
можна представити як сукупність підсистем різ-
ного впливу і забезпечення залежно від об’єкту 
конкурентоспроможності. 

Забезпечення конкурентоспроможності під-
приємства − це сукупність послідовних дій ке-
руючої підсистеми, сфери забезпечення, що 
здійснюють взаємовплив на керовану підсисте-
му для досягнення конкурентоспроможності на 
ринку. Будь-які управлінські процеси в системі 
забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємства здійснюють на основі певної стратегії. 
Формування фінансових стратегій забезпечення 
конкурентоспроможністю підприємства потре-
бує «перебудови усієї системи менеджменту та, 
особливо, стратегічної його частини» [18, с. 454]. 
Необхідною умовою при цьому є погодженість 
цілей і взаємозв’язок основних напрямів фінан-
сової стратегії реалізації конкурентних переваг 
із загальною стратегією розвитку підприємства 
[16, с. 213].

Нині тлумачення змістового наповнення 
фінансової стратегії відбувається за двома на-
прямами: у широкому і вузькому розумінні. 
Американські економісти Р. Кларк, В. Вільсон, 
Р. Дейнс, С. Надо вважають, що фінансова стра-
тегія окреслює картину розвитку підприємства в 
майбутньому, виступає основою для вибору аль-
тернативи, що зумовлює природу і напрям орга-
нізації фінансових відносин. Вони пов’язують її 
з фінансовою політикою та плануванням, хоча 
фінансова політика ґрунтується на детальних, 
конкретизованих фінансових даних, а стратегія 
визначає напрям руху організації [35]. Таке трак-
тування фінансової стратегії підтримують і деякі 
інші вчені, які визначають її «…як довгостроко-
вий курс фінансової політики, розрахований на 
перспективу, що передбачає розв’язання велико-
масштабних завдань підприємства» [6].

Однак існує і звужене розуміння призначен-
ня фінансової стратегії, яке зводиться лише «до 
використання власних і залучених зовнішніх 
фінансових ресурсів для досягнення стратегіч-
ної конкурентної переваги» [17]. Очевидно, що 
в умовах ринку різко зростає роль ефективного 
управління фінансовими ресурсами підприєм-
ства, оскільки це єдиний вид ресурсів, що транс-
формується безпосередньо і з мінімальним часо-
вим лагом у будь-який інший вид ресурсів, тому 
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роль фінансових ресурсів є вирішальною при ви-
значенні стратегічного вектору розвитку.

Хибним, вважаємо віднесення фінансової стра-
тегії, до «плану управління поточною діяльністю 
окремого підрозділу» [9]. Джордж С. Дей, зазна-
чає, що «процес формування стратегії є важливі-
ший, ніж детальний план, який потім з’являється 
на її основі» [8, с. 7], адже «…обґрунтована стра-
тегія – це заява про напрям дій, а не фіксована 
позиція» [8, с. 9]. Як вважають А. А. Томпсон і 
А. Дж. Стрікленд, стратегію найкраще розгляда-
ти «як комбінацію із запланованих дій і швидких 
рішень з адаптації до нових досягнень та нової 
диспозиції на полі конкурентної боротьби» [25]. 
Елемент незапланованості завжди присутній у 
будь-якій стратегії, що і відрізняє її від визначе-
ного плану [14]. Станіславчик О. [22, с. 47] роз-
глядає фінансову стратегію як функцію управлін-
ня фінансовими потоками підприємства з метою 
збільшення його вартості за умови збереження 
фінансової рівноваги, яка забезпечується опти-
мальним співвідношенням між довгостроковою, 
поточною ліквідністю та рентабельністю. Бланк І. 
[5, с. 69] визначає фінансову стратегію як систе-
му довгострокових цілей фінансової діяльності 
підприємства ... і найбільш ефективних шляхів їх 
досягнення. Такої ж точки зору дотримуються 
З. Шершньова та С. Оборська [34, с. 33].

Ю. Путятін, О. Пушкар, О. Тридід [19, с. 49] 
фінансову стратегію розглядають як результат 
прийняття стратегічних рішень щодо питань 
ефективного залучення фінансових ресурсів та 
їх використання. Такий підхід у контурі єдиної 
фінансової стратегії дозволяє виділити два її ас-
пекти: інвестиційну стратегію і стратегію фінан-
сування. Поєднання фінансової та інвестиційної 
стратегії здійснювали багато вчених [23, 24]. 
А. Б. Крутик, М.  М.  Хайкин [11, с. 120] розгля-
дають фінансову стратегію широко і пов’язують 
її з фінансовим плануванням. При формуван-
ні фінансових стратегій та аналізі забезпечен-
ня конкурентоспроможності підприємства як 
«фундаменту» варто звернути увагу на те, що всі 
підсистеми постійно розвиваються відповідно 
до динамічного розвитку ринкових відносин та 
конкурентного середовища з метою задоволення 
потреб споживачів.

Формування фінансових стратегій забезпе-
чення конкурентоспроможності підприємства 
вважається важким і трудомістким процесом, 
оскільки потребує значних витрат часу, праці і 
виконання комплексних розрахунків. Важливим 
у здійсненні цього процесу є врахування [5]: орі-

єнтації фінансової стратегії на загальну стратегію 
розвитку підприємства на ринку; рівня норма-
тивно-правового регулювання підприємницької 
діяльності; економічної та політичної ситуації в 
країні; типу ринкової позиції підприємства; ста-
дії життєвого циклу підприємства і продукції, 
яку воно виробляє; ресурсного забезпечення та 
галузевої приналежності підприємства; фінан-
сового стану та конкурентних переваг підпри-
ємств-конкурентів, надійності постачальників і 
покупців; рівня ризику діяльності, зумовленого 
інфляційними коливаннями, різкими стрибками 
курсу валют, ризиками неплатежів, ймовірністю 
настання фінансової кризи тощо.

Враховуючи, що метою фінансової стратегії 
є забезпечення максимізації ринкової вартості 
підприємства та зростання добробуту його влас-
ників, до головних її завдань слід віднести [20, c. 132]: 
дослідження характеру та закономірностей фор-
мування фінансів; окреслення перспективних 
напрямів фінансових взаємовідносин підпри-
ємства з іншими суб’єктами господарювання, 
податковими органами, банками, страховими 
компаніями тощо; демаскування резервів та мо-
білізація ресурсів підприємства для найбільш ра-
ціонального використання виробничих потуж-
ностей, основних фондів та оборотних коштів; 
формування системи ефективного фінансового 
забезпечення діяльності підприємства; окрес-
лення способів ефективного використання фі-
нансових можливостей підприємства у довготер-
міновому періоді; розробка системи заходів щодо 
забезпечення фінансової стійкості підприємства; 
окреслення способів проведення успішної фінан-
сової стратегії та стратегічного використання 
фінансових можливостей, нових видів продукції 
та підготовки кадрів підприємства, їх організа-
ційної структури та технічного оснащення; за-
безпечення ефективного вкладання тимчасово 
вільних грошових коштів підприємства з метою 
отримання максимального прибутку; діагности-
ка фінансових стратегічних поглядів ймовірних 
конкурентів, їхніх економічних та фінансових 
можливостей; розробка та підготовка можливих 
варіантів формування фінансових ресурсів під-
приємства та дійового фінансового управління 
в умовах кризових деформацій; обґрунтування 
способів виходу з кризи тощо.

Сполучення сукупності різних фінансових 
стратегій забезпечення конкурентоспроможнос-
ті підприємства являє собою його «стратегічний 
портфель» [28]. При формуванні портфеля фінан-
сових стратегій забезпечення конкурентоспро-
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можності підприємств необхідно дотримувати-
ся таких принципів: наукова обґрунтованість; 
визначеність (наявність критеріїв ефективності 
системи); гнучкість; цілеспрямованість; одно-
часність і сумісність; альтернативність; опти-
мальність та раціональність; відповідальність; 
аналітичність; оперативність; соціальність; без-
перервність; керованість; рівноваги [33].

Оскільки фінансові стратегії забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства доціль-
но розробляти на тривалий термін (переважно, 
до 5 років), то їх найважливішими завданнями є 
визначення обсягів, джерел та методів залучення 
фінансових ресурсів для здійснення господар-
ської діяльності підприємства. В розпорядженні 
сучасних теорій фінансів та конкуренції знахо-
димо безліч фінансових стратегій забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств побудо-
ваних на різноманітних концепціях, моделях, ін-
струментах і методах. Так, часто виділяють такі 
фінансові стратегії забезпечення конкуренто-
спроможності підприємства: експансійна, посту-
пового розвитку, захисна, стабілізаційна, анти-
кризова.

Формування і реалізацію наведених стратегій 
сьогодні можна спостерігати у вітчизняних фір-
мах і корпораціях [32]. Однак, незважаючи на це, 
лише незначна частина теоретичних розробок 
знаходить практичне застосування в діяльності 
вітчизняних підприємств. Причиною цьому є, з 
одного боку, недостатня кваліфікація окремих 
керівників, а з іншого, їх невідповідність особли-
востям конкурентного середовища [29, c. 66].

На забезпеченість конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств впливає ряд гальмівних 
чинників, серед яких відзначимо такі [26, c. 3]: не-
достатність фінансових ресурсів та інформації 
щодо впровадження нових технологій; низький 
рівень попиту на інноваційну продукцію; неба-
жання і слабка сприйнятливість підприємств до 
впровадження інновацій; низький рівень інно-
ваційного потенціалу підприємств; нестача ква-
ліфікованого персоналу; труднощі кластеризації, 
кооперації та інтеграції з іншими підприємства-
ми; нерозвинутість інституту державно-приват-
ного партнерства тощо.

Вибір фінансових стратегій забезпечення кон-
курентоспроможності підприємства відповідно 
до ринкової ситуації пов’язаний з оцінюванням 
її переваг і ризиків, аналізом її відповідності си-
туації на ринку, а також рівня організації вироб-
ництва на підприємстві та управління ним [31].

За допомогою фінансових стратегій можна 
сформувати інструменти та механізми підви-

щення рівня конкурентоспроможності, які б ура-
ховували специфіку сучасних економічних умов, 
пов’язаних з жорсткістю міжнародної конкурен-
ції і процесами глобалізації економіки [29, c. 66]. 
При виборі базової фінансової стратегії доціль-
но виходити з того, наскільки вона спроможна 
стимулювати адаптацію можливостей підпри-
ємства до конкретних ринкових умов. Потріб-
но зауважити, що обґрунтування й фільтрація 
відповідного портфелю фінансових стратегій та 
формування системи стратегічних фінансових 
цілей має базуватись на досліджені умов та оцін-
ці можливостей фінансового та конкурентоспро-
можного розвитку підприємства у стратегічній 
перспективі.

У наукових публікаціях знаходимо гроно ме-
тодологічних підходів до вибору виду фінансових 
стратегій підприємства й контурі забезпечення 
його конкурентоспроможності. Відповідні про-
позиції містять роботи Р. Акмаєвої [1, c. 66–68], 
В. Барінова і В. Харченко [3, c. 27–34], І. Бланка 
[4, c. 148–151], В. Весніна [7, c. 315–321], М. Ко-
рецького, А. Дегтяра і О. Дація [12, c. 65–68], 
А. Томпсона і А. Стрікленда [25, c. 258–288], І. Ан-
соффа [2, c. 166–178], Дж. Хангера і Т. Уілен 
[30, c. 178–200], Г. Клейнера [10, c. 412–433], 
Л. Лукічової [13, c. 143–155] та ін. Одним із таких 
підходів пропонується використання економіко-
математичних моделей взаємозв’язку кількісних 
значень параметрів ключових компетенцій, що 
були визначені у процесі стратегічного діагнос-
тування підприємства. Цей підхід до вибору виду 
стратегії характеризується терміном «відштовху-
вання від наявних можливостей». Отже, еконо-
міко-математичне моделювання не може слугу-
вати методологічною платформою вибору виду 
фінансової стратегії, йому може належати лише 
допоміжне місце.

Досить часто для вибору фінансової стратегії 
науковці пропонують використовувати методо-
логічну платформу «кривої досвіду». Вона харак-
теризує отриману емпірично чи прогнозовану 
залежність ключових параметрів розвитку під-
приємства (рівня рентабельності, суми прибутку, 
собівартості одиниці продукції тощо) від різних 
чинників, що впливають на нього. Практично 
такий підхід є більш вузьким аналогом попере-
днього підходу.

Деякі вчені методологічною платформою 
вибору фінансової стратегії  вважають «криву 
життєвого циклу підприємства». Такий підхід 
не враховує стратегічних можливостей підпри-
ємства. Останнім часом все більше науковців 
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за методологічну платформу вибору фінансової 
стратегії  пропонують використати «матричний 
підхід» [1, c. 66; 4, c. 149–151; 7, c. 315; 12, c. 65–66; 
25, c. 65–66; 15, c. 47; 21, c. 190]. Перевагою цього 
методу є можливість враховувати у процесі ви-
бору видів стратегії вплив не однієї, а декількох 
груп чинників. Як зазначає Є. Смирнов, матрич-
ний підхід «реалізує вибір найкращого рішення з 
набору альтернатив» [21, c. 189].

Цікавим може бути застосування на основі 
матричного підходу мультимодульного методу 
формування портфеля фінансових стратегій за-
безпечення конкурентоспроможності підпри-
ємства, який потребує окреслення послідов-
ності окремих етапів формування відповідних 
матриць. Такий мультимодульний метод може 
бути використаний до формування портфеля фі-
нансових стратегій, що враховують: вид базової 
фінансової стратегії підприємства; характер фі-
нансової поведінки підприємства у стратегічній 
перспективі; вектор динаміки фінансової діяль-
ності підприємства у стратегічному періоді; про-
гнозований темп фінансових трендів підприєм-
ства у стратегічному періоді; характер ключових 
компетенцій підприємства у сфері фінансової ді-
яльності; результати діагностики чинників внут-
рішнього та зовнішнього фінансового середо-
вища; стадію життєвого циклу підприємства та 
його продукції.

Щодо кожного з цих видів фінансових стра-
тегій забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств мультимодульний метод може за-
безпечити альтернативність вибору найкращих 
їх видів за відповідними чинниками та параме-
трами.

Сформований за мультимодульним методом 
портфель фінансових стратегій забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства забез-
печить: формування та ефективне використання 
фінансових ресурсів; виявлення найефективні-
ших напрямків інвестування та зосередження 
фінансових ресурсів на цих напрямках; відповід-
ність фінансових дій економічному стану та ма-
теріальним можливостям підприємства; окрес-
лення головної загрози з боку конкурентів, 
правильний вибір напрямків фінансових дій та 
маневрування для досягнення вирішальної пере-
ваги над конкурентами; створення та підготовка 
стратегічних резервів; ранжування та поетапне 
досягнення поставлених цілей [36].

Рекомендована послідовність дій формуван-
ня портфеля фінансових стратегій забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства на осно-

ві мультимодульного методу може бути наступ-
ною: ідентифікація стану конкурентоспромож-
ності підприємства; розроблення стратегічних 
завдань і заходів щодо використання екзогенних 
та ендогенних чинників конкурентоспромож-
ності підприємства; розробка фінансових заходів 
щодо реалізації стратегічного плану підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. Осно-
вними принципами формування організацій-
но-економічного механізму реалізації портфеля 
фінансових стратегій забезпечення конкуренто-
спроможності підприємства на основі мультимо-
дульного методу є такі:

1. Організаційно – управлінська єдність про-
цесів формування та реалізації фінансових кон-
курентних стратегій. 

2. Наділення керівників розробки та реаліза-
ції фінансових конкурентних стратегій високим 
рівнем повноважень, що дозволяє реально впли-
вати на менеджмент.

3. Повнота та своєчасність отримання інфор-
мації про динаміку змін всіх чинників та індика-
торів конкурентоспроможності.

4. Систематичне зіставлення цільових і фак-
тичних індикаторів забезпечення конкуренто-
спроможності підприємства.

5. Створення спеціальних стимулюючих меха-
нізмів реалізації стратегічних заходів з нарощу-
вання конкурентоспроможності.

6. Можливість більш широкої участі усіх ка-
тегорій персоналу в реалізації планових заходів 
щодо забезпечення конкурентоспроможності.

Кожне підприємство має свої особливості, 
тому визначити єдину платформу формування 
портфеля фінансових стратегій забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства на осно-
ві мультимодульного методу неможливо. Кожне 
підприємство повинно самостійно визначати, які 
чинники і яким чином впливатимуть на його ді-
яльність, та формувати такий портфель фінансо-
вих стратегій забезпечення конкурентоспромож-
ності підприємства, який би мінімізував ризики 
і сприяв збільшенню його прибутковості, підви-
щенню конкурентоспроможності та фінансової 
стійкості на ринку. 

Висновки. Успішне функціонування підпри-
ємства в ринкових умовах можливе за рахунок 
формування і реалізації виваженого портфеля 
фінансових стратегій забезпечення конкурен-
тоспроможності підприємства на основі муль-
тимодульного методу, який поєднує в собі усі 
складові і за допомогою реалізації оперативних 
й поточних планів дає змогу досягнути запла-
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нованих цілей. Фінансові стратегії забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства мають 
бути чіткими, логічними, збалансованими та об-
ґрунтованими.

Добре продумані, правильно сформульова-
ні фінансові стратегії забезпечення конкурен-
тоспроможності підприємства вказують най-
ефективніший шлях, найпродуктивніші способи 
досягнення цілей, забезпечують підприємству 
вибір перспективних та рентабельних видів ді-
яльності, високий попит на його продукцію, не-
рідко унікальну вигідну, позицію на ринку серед 
конкурентів. Кожне підприємство має розро-
бляти власний портфель фінансових стратегій 
забезпечення конкурентоспроможності з огля-
ду на свою мету та особливості ринку. В основу 
методології формування і реалізації виваженого 
портфеля фінансових стратегій забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства пропо-
нується покласти мультимодульний метод на 

основі матричного підходу. Слід наголосити, що 
потенційна ефективність портфеля фінансових 
стратегій забезпечення конкурентоспромож-
ності підприємства залежить від впливу чин-
ників зовнішнього і внутрішнього середовища. 
У зв’язку з цим необхідно здійснювати моніто-
ринг і аналіз подій, які визначають економіко-
правові умови фінансової діяльності підпри-
ємства, і враховувати їх у процесі формування 
його  портфеля фінансової стратегії. Побудову 
матриць стратегічного вибору видів фінансових 
стратегій підприємства доцільно здійснювати на 
основі комбінування  ключових чинників та па-
раметрів. Саме комбінування окремих чинників 
та параметрів забезпечує виважене формування 
стратегічного портфеля. Важливе значення для 
формування портфеля фінансових стратегій за-
безпечення конкурентоспроможності підприєм-
ства має врахування факторів ризику: неплате-
жів, інфляційних коливань, фінансової кризи.
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